Lesson 7 for February 17, 2018

E.G.W. (Patriarchs and Prophets, ch. 50, p. 525)

“ระบบเงินสิบลดและเงินถวายมีไว้ เพื่อ

ประทับในจิตใจของมนุษย์ด้วยความจริ ง
ที่สาคัญ—ที่วา่ พระเจ้ าคือแหล่งแห่งพระ
พรทุกประการ ต่อสิ่งที่พระองค์ทรงสร้ าง,
และความกตัญญูของมนุษย์ที่มีตอ่
พระองค์เพราะของขวัญที่ดีแห่งการค ้าจุน
ของพระองค์.”

ผู้อารั กขาและผู้จดั การต้ องสัตย์ ซ่ อื และสุจริต. เราพิสูจน์ ว่าเราสัตย์ ซ่ อื ต่ อ
พระเจ้ าโดยการบรรลุถงึ สิ่งเรียกร้ องในการถวายคืนส่ วนที่สิบของทุกสิ่งที่
พระองค์ ได้ มอบให้ เรา.

แต่ สิบลดเป็ นมากกว่ านัน้ :
เรื่องของความซื่อสัตย์

เรื่องของความเชื่อ
เรื่องของความบริสุทธิ์
เรื่ องของการฟื ้ นฟูและปฎิรูป

“มนุษย์ จะฉ้อโ กงพระเจ้ าห
 รือ?

ที่จริงเจ้ าทงั ้ ห ลายได้ ฉ้อโกงเราแต่ เจ้ าก ล่ าวว่า‘พวกเราฉ้อโ กง
พระเจ้ าอ ย่ างไร?’ ก็ฉ้อโกงในเรื่ องทศางค์ และเครื่ องบชู าน่ ันซี.” (Malachi 3:8)

ถ้ าคุณซื่อสัตย์ คุณจะมองหาเจ้ าของกระเป๋าถ้ า
คุณเก็บได้ ท่ ถี นน. คุณจะไม่ ลักเอาสิ่งใดไป.

พระเจ้ าทรงคาดหวังให้ เราซื่อสัตย์ และคืนสิ่งที่เป็ นของ
พระองค์ (Leviticus 27:30). และพระองค์ ทรงปล่ อยให้ เรา
เก็บไว้ ในส่ วน90% เพื่อตัวเราเอง
คุณคืนกระเป๋าแก่ เจ้ าของ. เราคืนสิบลดแก่ พระเจ้ าเช่ นกัน,
เพราะพระองค์ เป็ นเจ้ าของมัน.
เรายอมรั บว่ าพระองค์ เป็ นเจ้ าของทุกสิ่ง, และเราเป็ นผู้
อารั กขาที่ซ่ อื สัตย์ .

“โดยจับตามองท่ พ
ี ระเยซูผ้ ูเบิกทางความเชื่อและผ้ ูทรงทาให้ 

ความเชื่อนัน้ สมบรู ณ์ .” (Hebrews 12:2)
การกระทาเกี่ยวกับความเชื่อที่ย่ งิ ใหญ่ ท่ สี ุดของอับราฮัม
คือการเชื่อฟั งพระบัญชาให้ บชู าบุตรชาย.
นั่นไม่ ใช่ การกระทาฉับพลันของความเชื่อ. ชีวิตของเขา
เป็ นผลมาจากการกระทาที่เล็กน้ อยเกี่ยวกับความเชื่อ.
“คนท่ ซ
ี ่ อื ส ัตย์ ในของเล็กน้อยจะซ่ อื ส ัตย์ ในของมาก
ด้ วย.” (Luke 16:10)

ถ้ าเราไม่ ฝึกความเชื่อของเรา, มันจะ
อ่ อนแอลง. ยิ่งเราฝึ กมันจะแข็งแรงขึน้ .
พระเยซูทรงหว่ านความเชื่อในเรา, และ
พระองค์ ทรงทาให้ สมบูรณ์ กลายเป็ น
ความเชื่อที่เติบโตและมีชีวิต.

“‘จงนาทศางค์ เต็มขนาดมาไว้ ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดเู ราในเรื่ องนีว้ ่ าเรา

จะเปิ ดหน้ าต ่ างในฟ้าส วรรค์ ให้ เจ้ าและเทพรอย่ างล้นไ หลมาให้ เจ้ าห รือไ ม่ !’” (Malachi 3:10)
การคืนสิบลดเป็ นหนทางหนึ่งที่พระเยซูทรงให้ เรา
ความเชื่อของเราสมบูรณ์ .
เราแสดงความเชื่อในพระองค์ โดยการคืนสิบลดของ
ทุกสิ่งที่พระองค์ ประทานให้ . เราเชื่อว่ าพระองค์ จะ
ให้ เราอุดมด้ วยการหยุดพัก, เราจะไม่ ขาดสิ่งใด.
การคืนสิบลดเป็ นการแสดงความกตัญญูสาหรั บสิ่ง
ที่พระเจ้ าทรงได้ ประทานแก่ เรา
นั่นเป็ นทัศนะคติของยาโคบ “ถ้ าพระเจ้ าทรงอยู่กับ
ข้ าพ
 ระองค์ ทรงพทิ กั ษ์ รักษาทางท่ ขี ้ าพ
 ระองค์ จะไป
... และทุกส ่ งิ ท ่ พ
ี ระองค์ ประทานแก่ ข้าพ
 ระองค์ ข้ า
พระองค์ จะถวายหนึ่งใ นสิบแด่ พระองค์ ” (Genesis
28:20, 22)

““ทศางค์ ทงั ้ ส
 ิน้ ท่ ไี ด้ จากแผ่ นดนิ เป็ นพืชท ่ ไี ด้ จากแผ่ นด นิ ก ด็ ีหรือผ ล

จากต้นไม้ ก็ดีเป็ นของพระยาห์ เวห์ เป็ นของถวายท่ บี ริสุทธิ์แด่ พระ
ยาห์ เวห์ .” (Leviticus 27:30)
สิบลดบริสุทธิ์เช่ นเดียวกับวันสะบาโต. เราไม่
จาเป็ นต้ องทาให้ มันบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์อยู่แล้ ว.
สิบส่ วนของรายได้ ของเราจะต้ องถวายแด่ พระเจ้ าใน
ลักษณะที่ทุกวันที่เจ็ดของสัปดาห์ ได้ แยกไว้ เป็ นพิเศษ
แด่ พระองค์ .
สิบลดต้ องเอาไว้ ให้ ปุโรหิต(ส่ วนของผู้รับใช้ ). มันต้ อง
ถูกใช้ เพื่อรั กษาและเร่ งพระราชกิจของพระเจ้ า
(Neh. 10:38; 1Co. 9:14).

เราจะเป็ นผู้ขโมยพระเจ้ าถ้ าเราใช้ สิบลดเพื่อ
วัตถุประสงค์ อ่ นื .
การยึดสิบลดไว้ เป็ นการขาดความซื่อสัตย์ ต่อพระเจ้ า.

เรื่ องของการฟื น้ ฟูและปฏิรูป
“และคนยูดาห์ ทงั ้ ป
 วงได้ นาทศางค์ ท่ เี ป็ นข้าว

เหล้ าอ งุ่นใ หม่ และนา้ ม ันเข้ าม ายังโรง
พัสดุ.” (Nehemiah 13:12)
เรื่องราวของเฮเซคียาห์ และเนหะมีห์
แสดงรู ปแบบที่นาความซื่อสัตย์ ของ
อิสราเอล(2 Chronicles 29-31;
Nehemiah 13).

การฟื ้ นฟู

การปฏิรูป

ความเชื่อ

การฟื ้ นฟูคือการต่ ออายุชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของเรา. การปฏิรูปคือ
การยอมรับและเปลี่ยนแปลงความคิดนิสัยและการกระทาของเรา.
ผลลัพธ์ คือว่ าความเชื่อของเราต้ องเพิ่มขึน้ และมียาทาตาฝ่ ายจิต
วิญญาณและฟื ้ นความซื่อสัตย์ .

“พระเจ้ าทรงเรี ยกร้ องเราและทุกสิ่งที่เรามี. การเรี ยกร้ องของ

พระองค์เป็ นสิ่งที่สาคัญยิ่งแก่ทกุ คน. และในการยอมรับการ
เรี ยกร้ องนี ้, พระองค์ขอให้ เรามอบตามสัดส่วนที่แน่นอนจากทุกสิ่ง
ที่พระองค์ได้ ทรงประทานแก่เรา. สิบลดคือส่วนนี ้ที่เฉพาะเจาะจง.
โดยการนาของพระเจ้ า มันเป็ นสิ่งที่ถวายแก่พระองค์ตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ น
....
พระองค์เรี ยกร้ องสิบลดว่าเป็ นของพระองค์, และควรยกยองว่า
เป็ นสิ่งที่สงวนไว้ อนั ศักดิ์สทิ ธิ์ เพื่อมอบไว้ ในคลังทรัพย์เพื่อเป็ น
ประโยชน์แด่พระองค์ เพื่อความก้ าวหน้ าของพระราชกิจ เพื่อการ
ส่งผู้สื่อสารไปใน “พื ้นที่ห่างไกล” จนกระทังถึ
้ งสุดปลายแผ่นดิน
โลก.”
E.G.W. (Counsels on Stewardship, ch. 13, p. 71)

